LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADA JANVĀRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
03.01. - 31.01.

Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepaja.lv

03.01. - 31.01.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

03.01. - 31.01.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

“Tik romantisks un patiess.. ...Dziedātājam Andrim Ērglim – 35”
Izstāde iepazīstina ar Andra Ērgļa mūzikas ierakstiem.

03.01. - 31.01.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

Komponistes Selgas Mences muzikālo tēlu pasaulē /12.01.1953./
Izstāde sniedz ieskatu Selgas Mences dzīves un daiļrades lappusēs un
piedāvā iepazīt radošo devumu ar nošu izdevumiem un mūzikas
ierakstiem.

“Es runāt gribētu uz visu zemi,
Ar visu tautu vēlos tuvas saites.” /R. Blaumanis/
Nacionālās kultūras pārstāvim - rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 155 /01.01.1863. – 04.09.1908./
“Žurnālistam un Trešās Atmodas kustības veicinātājam – Mavrikam
Vulfsonam – 100 /07.01.1918. – 08.03.2004./
Izstādē sniedz ieskatu Mavrika Vulfsona dzīvē un darbībā.

Pasākumi
Pasākums: Lāsmas Gaitnieces grāmatas “Dziednīca pie jūras” atvēršana
Norises laiks: 12. janvārī plkst. 15.00
Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālais mācību centrs/Malkas iela 4, 3.stāvs/
Mērķauditorija: interesenti
janvāris
Jaunieguvumu izstādes
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv
janvāris
Jaunieguvumu izstādes
Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.01.-31.01.

Lasītava

03.01.-31.01.

1.-.4. klašu abonements

„Gadalaiki”
Kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir apzinājušies gadalaiku mijas
nozīmi un godinājuši tos daudzos un dažādos veidos . Izstāde ir stāsts
par gadalaikiem, par gadalaiku miju un to nozīmi cilvēku dzīvē.
“Sarkangalvītes brīnumstāsts”
Tematiskā literatūras izstāde ir veltījums Šarla Pero populārākajam
darbam “Sarkangalvīte”.

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )


janvāris

janvāris

Bibliotēkmācības nodarbības:
„GRIBU BŪT LASĪTĀJS” – iepazīšanās ar bibliotēku, tās
piedāvātajām iespējām un pasaku stāstīšana, izmantojot kamišibai
papīra teātri. (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai epastā: bibliotekalibris@liepaja.lv).
„INFORMĀCIJPRATĪBA – MANS PALĪGS!” – apmācības stunda
skolēniem informācijas meklēšanā bibliotēkas e-kopkatalogā un
datubāzēs (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai e-pastā:
bibliotekalibris@liepaja.lv)

janvāris

1.stāvs

janvāris

2.stāvs

janvāris

Abonements

Izstāde „Atklāsme”
Izstāde iepazīstina ar mākslinieces Veronikas Skvorcovas darbiem
grafikas, pasteļa zīmējumi un eļļas krāsas tehnikās.
Izstāde „Papīrs + šķēres”
Izstādē apskatāmi 13 bibliotēkas lietotāju radītie darbi, kuri tapuši
mākslinieces Elvitas Šeputaites (Lietuva) vadītajā meistarklasē
(4.novembrī), apgūstot dažādas papīra griezuma tehnikas.
Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
03.01.-31.01.

Abonements

03.01.-31.01.

Abonements

03.01.-31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

janvāris

Valtera bibliotēka

(Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )

08.01.-31.01.

Lasītava

08.01.-31.01.

Abonements

04.01-31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

04.12.- 27.01.
10. janvāris

“Mārtiņš Zīverts - daudzveidīgais drāmas meistars”
Atzīmējot latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta 115. dzimšanas dienu
/05.01.1903. — 04.10.1990./, izstādē piedāvāti materiāli par viņa dzīvi
un literāro darbību.
“Ar bagātu dzīves pieredzi un jūtīgu sirdi…”
Ilzei Kalnārei - 100
Literatūras izstādē piedāvāti latviešu dzejnieces un rakstnieces darbi
un biogrāfijas lappuses.
“.”Tāda man laime,
Tāda man ticība uz nākamību…”
Rūdolfam Blaumanim- 155/01.01.1863. – 04.09.1908./
Izstāde veltīta vienam no spilgtākajiem 19. gadsimta beigu un 20.
gadsimta sākuma rakstniekiem - Rūdolfam Blaumanim.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

“Zem baltu debesīm”
Cikla “Saules mūžu Latvijai” 2. izstāde
Literatūras izstāde stāsta par krusta kariem Latvijā 12.-13. gadsimtā.
“Mūzika un vārds”
Komponistei, mūzikas pedagoģei un liepājniecei SELGAI MENCEI
jubileja /12.01.1953./
“Savādi, bet interesanti”
Satiec savu draugu- suni.
Izstādē grāmatas par kinoloģiju, daiļliteratūra, periodika.
Zinaidas Priedītes sirdsdarbiņi izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”
- izšuvumi krustdūrienu tehnikā.
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Pāvela Sanajeva grāmatu “Apglabājiet mani aiz grīdlīstes”.
Norises laiks: 25. janvārī plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 17. janvārī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.01. – 31.01.

Abonements

“20. janvāris – barikāžu aizstāvju atceres diena”
Izstādē izvietoti par barikāžu laiku Latvijā.

01.01. – 31.01.

Abonements

01.01. – 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods..”
Atzīmējot latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubileju,
izstāde sniedz ieskatu rakstnieka dzīves gājumā un daiļradē.
“Nav iedomājams labāks draugs par suni”/R.Filips/
Izstāde Izstādē piedāvāti materiāli par suņu audzēšanu, mācīšanu,
kopšanu, barošanu, kā arī daiļliteratūras gāmatas par suņiem.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skolas” atklāšanas pasākums.
Norises laiks: janvārī
Mērķauditorija: bibliotēkas “Varavīksne” vismazākie lasītāji
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 24. janvārī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki

